2018 wordt het jaar van de digitale gevangenis (video)
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In een duizelingwekkend tempo wordt de bevolking van deze wereld gevangen in digitale
systemen, waar ze zelf ook nog eens vrolijk aan meewerken.
Alles wordt steeds digitaler zoals de boarding pass op vliegvelden die zal worden vervangen
door gezichtsherkenningssoftware en het levensgevaarlijke monster Facebook dat steeds meer
slachtoffers maakt.

De beste en mooiste gevangenis voor de elite is die waar de gevangenen vrolijk fluitend naar
binnen lopen en niet eens in de gaten hebben dat ze in een gevangenis zijn beland.
Alles wordt verkocht aan het grote publiek als "gemak" en "kostenbesparend" en ondertussen
zijn we heel hard op weg om een volkomen gestoorde maatschappij te worden, geregeerd door
krachtige computersystemen. Hoe meer wij hieraan deelnemen, des te eerder zijn ook wij
volledig geïntegreerde gevangenen en is iedere stap die jij doet in je leven bekend bij de
autoriteiten.
Natuurlijk zijn er nu lange rijen op de vliegvelden, maar dat alles kan een heel stuk verbeteren
als we dingen zoals een boardingpass afschaffen en in plaats daarvan biometrische systemen
installeren die gebruikmaken van dingen zoals vingerafdrukken en
gezichtsherkenningssoftware.
In Amerika wordt al volop getest met deze systemen en het zal dan ook niet al te lang meer
duren voordat iedereen die nog vliegt met gezicht en vingerafdrukken in een centrale database
staat. Wil je geen gebruikmaken van deze fantastische nieuwe technologische mogelijkheden,
dan is dat heel jammer, maar je komt niet meer aan boord van een vliegtuig.
Kijk en huiver bij de volgende video die uitlegt dat de boardingpass binnenkort waarschijnlijk
verleden tijd is.

Er zijn ondertussen zoveel gegevens bekend van mensen dat er een compleet nieuwe industrie
is ontstaan. Ze noemen dat de politie-industrie en in feite is het niets anders dan het
verzamelen van allerlei informatie die mensen prijsgeven via sociale media en je koopgedrag
op internet. Al deze gecombineerde gegevens noemen ze Big Data en de politie-industrie
schrijft allerlei programma's die door gebruik te maken van al die gegevens bepalen of je een
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risico bent voor de overheid of niet.
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